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Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 sb. o svobodném přístupu k informacím 

V současné době ještě nemáme schválený rozpočet na rok 2020. Rozpočet bude schválen do konce 
března 2020. 
 
Předkládáme základní návrh Investičních plánů v roce 2020 Obce Lidečko, IČO: 00304042 
 
Penzion Čertovy skály 
Zateplení budovy penzionu Čertovy skály 
Obec Lidečko vlastní motorest Čertovy skály, který je rekonstruuje a bude mít název Penzion Čertovy 

skály   

Proběhlo výběrové řízení na zateplení a vítězem se stala firma TM Stav s.r.o. za částku ve výši: 

2.360.614,-Kč bez DPH 

 

Dodávka a montáž venkovních vchodových dveří  

Byly poptávány hliníkové dveře v bílé barvě. Výběrové řízení vyhrála firma BR servis s.r.o. za částku 

ve výši 405.980,-Kč bez DPH. 

 

V rámci budovy penzionu Čertovy skály budou probíhat výběrové řízení na dodávku a montáž, podlah, 

vnitřních dveří včetně obložek, nábytku a dalšího vybavení pro otevření provozu ubytování. 

 

Rekonstrukce místních komunikací 2020   
V roce 2020 proběhne rekonstrukce místních komunikacích, které mají nejhorší vrchní vrstvu. Plánuje 

se položení živice asfalto-betonové vrchní vrstvy o síle 6 cm na různých částech obce.  

Rozpočet projektu činí 700.000,- Kč s DPH. 

Zahájení projektu: srpen 2020  

 

Rekonstrukce budovy na budovu setkávání a vyrábění v obci Lidečko 
Byl zpracován projekt paní Ing. Lenkou Zádrapovou na celkovou rekonstrukci spodního pavilonu 

mateřské školy, po které vznikne budova pro setkávání a tvoření 

Rozpočet projektu činí cca 6.000.000,- Kč. 

Zahájení projektu postupně a bude zahájeno vybudováním nové střechy: srpen 2020 

Realizace projektu bude závislá na získání dotace a na financích, které se schválí v rozpočtu na 

realizaci projektu. 

mailto:info@valasskapolanka.cz


Výběrové řízení: oslovení firem na odborné práce a stavební práce proběhne podle rozpočtu a 

etapizace duben 2020. 

 

 

Trvala expozice o Valašsku a životě v obci Lidečko 
Je zpracován projekt na realizaci trvalé expozice o Valašsku a o obci Lidečko, který se má realizovat 

v podkroví Společenského centra Lidečko 

Rozpočet projektu činí 4 mil.,- Kč. 

Zahájení projektu: postupně srpen 2020 

Výběrové řízení: oslovení firem na dodávku a montáž proběhne květen 2020 podle vyjádření o udělení 

dotace. 

Projektant: Ing. Arch. Maňáková 

 

 

                    
 

Ing. Vojtěch Ryza 
                             Starosta 


